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ЖӨНДӨМДҮҮ БАЛДАРДЫ ИЗИЛДӨӨНҮН ,  

ПЕДАГОГИКАЛЫК Ж О Л Д С И у^'

Прахтикада жөндөмдүү ^алдардын окуусун 
уюиггурууну чечмаиеацө! ййҮгилүү дидактика- 
лык материалдард^-тМАдегил изилдөөгө туура 
келет. Бул мапсриадсар. хээ 

турдеру : тесттер , 
ган .материал*

Д̂ Р-е»»
ХОЛО
жараяныи; 
масел ее И голу 
гср массле дан

зечил- 
болбойт, Бул

жагдайдъЛ tMtjy процесенке

.ГЫ ПвДЛГОГЙКоЛЫК ;
изилдоолордүн арасыкда жендөмдуү \ 

пвдагогккасы аз юятелгго а й -} 
луг: ..iccu гслет.

Биз бул мгалымйгыбыш ушул I 
СрГ5 тчтолобуз.

Макал&кын негизги маакисн -! 
; жокломдуү балд&рлы окутуу асана J 

арбиялоо азыркы мсыилдс Кыргыэ-!
; сп ид а аьлуаддуу проЬле^ш рцьж  бири j 
i зшщнгин хөрсотүү мене». бирдиктс алы i 
! измдаөөнүн жолдорун көрсотүү; в  аре-1 
кетгендик.

Ошоидой эле макспада ж эндем- j 
дуу балларды окутууда тарбихлоодо | 
атаймн жөндөмдүу балдар учуп про- • 
гра.жмалардын аздыгы, жокко эсе экен- 
дигин зеке алуу мечей аларга педаго-1 
гикалск  ж актан ж ардам к вр сө тү у ; 
жөнундө баяндалат.

В данной статье освещены некоторые 
вопросы педагогики одаренных детей.

В педагогических исследованиях 
| Кыргызстана мало разработаны образова-
| ~с. !.кые программы для одаренных детей. 
| Это обстоятельство обусловливает вадви- 
| геть изучение состояние воспитания и раз
витие одаренных дегей. Педагогика ода
ренных дегей должна предполагать не толь- 
не создание оптимальных условий для обу- 

; пения з шмеле, но и учитывать особеннос-i
: ти воспитания.

$рүү үчүн эң эле за- 
он компонен т окуу- 

башкалардан бөгөнче 
'лгон мунезүнүн компонент - 
:ркн тактоодо турат. Ал ком- 

понеиттердик бири өзүн өзү 
баалоо жөвдөмдүүлугүк бай* 
коодоя баштакат.

а) Өзүк-өзү баалоонун 
орто децгээли. Мындай ден- 
гээлдеги окуучу класста «кор- 
гоочу» кызматын аткарган 
абалда болот, кяаесташтарьг 
менен болгон байяанышьшда 
взун ьщгайсы? абалда сезет, 
өзүнүк интелектуалдык потен- 
циалынан кедин чыгуучу ой- 
дорду, башкалар кабыл ал- 
бай коюшунак коркот. Ай- 
рым учурларда өзүнүн жөн- 
дөмдүүлүктөрүн баалай албайт 
же баалабайт.

б) Өзүн-езү баалоонун жо* 
горку деңгээли. Жөндөмдүү 
окуучунун перифекяиолизми, 
өзүнүн жүрүш-турушуна өтө
аз убакыттарда гана :дек саноосу, «комплекстүү 
баалуулуктарынын тс к эместигинин», өзүнүн 
ишмердүүлүгүндө аз . -;ден:игаи же жок деп 
билиши.

Өзүн-өзү баалоонун деңгээлдерин ясихоло- 
гиялык маалыматгар мекек ырастоого төмөн- 
дөгүдой изилдоөлөрдү жүргүзүүгө болот:

I
In this article was equipped some 

questions about im aginative pupils in 
pedagogic. There was developed a few 
educational programmers to the imaginative 
pupils in pedagogical research m Kyrgyz Stan. 
This occasion determined move out learning 
position o f  education and development 
imaginative pupils.

L

1. ъаизт>ярмак.
Колуңбрды бири-биряне жахын алш:

:i жум!2ййи баардыгьщарда белгилүү баш 5: 
мактын бирөв сөзсүз үетук; 
болот Эгерде сол 6a::i барм 
жогоруда белее, анда сиз-зм 
ционаддуу адамсыз. Этерде ' 
баш бармагыныз үсгүчдв б 
со. сиз акадитикалык акыл кг 
пасыла баксыз

2. (Ведулдай глаз) 
руучу кез.

ьир белгилүү чекиггк 
дап. зны ручка жс каранда 
карман коздүн ортосуна кск 
кезүн жумаг, бир козүн ачь: 
экинчиск жумулуу абалыи; 
карайт А.чда «мушка» чек; 
мекен араладгьт кггпейт. Э: 
экинчи көзүнүздү жумсань 
аралашып, бир аз жылгак: 
окшойт. Эххрде мындай учур. 
биз тиктеп жаткан чекнт орд 
нан жыдбагандай болте ад. 
ал «баштоочу көз» болуп лее 
телет. Кээ бир учурда каге 
дьш тешштшен кароо ьщге 
луу. Демек он баштоочу к 
адамдык туруктуу, катуу м 
нөзүн билдкрет (кээ бир учу 
ларда агрессивдүүлүгүн көрс 
төт). Эхерде башкаруучу к« 
сол жак коз болте жумшак. б.- 
мүнөздүүлүгүн биллирег

3. Колдорук көкүрөгү: 
коюуу.

Мында негизинен балда 
ды тынчташдп, колдорун нарта 
түз коюп отуруусун rtuan к 
лабыз. Демек, мында бала;-” 
еөзсүз бкр колу' экинчи к

_____________ лунуи үстүндө жайгашал. К а
сыл ко.ту үстүндө чурса он: 

колун көтөрүүнү талап кылабыз. Жогоруга с 
колу чыкса, анда ал сөзте жак1>1к, кеп сүйлөг 
адам, эгерде оң колу жогору болсо, анда 
жөнөкөй, боорукер адам болуп эсептелет.

4. Кол чабуулар
Эгерде сиз колуңузду чаап жаткаяда ь 

бүроок оң колуңуз менен чапсаңыз, сиз туру 
туу чечкиндүү чыйрак мүнөзгө ээсю, сол ко;
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ңуз менек хөбүрөөк аракет кылып кол чапса- 
КЫЗ. СИЗ ДЕЙЫМЕ ЗКИЛВНИП кыйыкчылых ме
нен, ынжыхтык менек чечкм чыгарасыз.

Алынган жыйынтыктарды тамгвлар мёнап 
бзлгиласек:

, § fа) Со.: Заг_ бардак жогоруда . fj-.
5) Сол багихаруучу хез 
з) Сол кол кекурех устундо
г) Сол кол менен кол чабуу 

ынгайлуураак
д) Ок 5и!Л бармах жогоруда 
с) Он башкаруучу ко,
ж) Оң кол хөкурөх !*ггүидө
з) Он кол менен ккл чабуу 

ынгайлу

спеыифиЫлык функциялщзьМй ээ Алар негнзи- 
кен кугулген жыйьштикдарнъш карама-каршы-

1. Окуучуга ийгияиктүү учурду жена ишв* 
нимди тузүп берүү.

2. Мугалим менек окуучунук бдргеликлз
иш альш баруусун камеыздоо. , UUL'

3. Окуучуга гаарт түзүп беруудөн ммЬка ал
өзү татаал шартты же текшируу н р :  тан- 
доосу. ,Л г

4. Текшееуу протцщурасыгдв формаеык 
окуучуга тандоого мутывунчйшк беруу.

5 Окуучунук Ж0НД «Шрухүктөрүнө карая, 
убактылуу фактоойу эсе тке адуу.

6 Окуучуну > (ажбур кылуусуз зле ориента- 
дияиы шике ащь:руу

тематикасын эсепке алуу. 
дык методдорун коддокуу. 

икалык шартты ез убагында текшеруу 
а баанын кетеоүусуне кепиядик

*
ггагаеы здаггарда баасыз текшерүүнү

Жондөмятү балда р менек кш 
с. .де мааиядүү жана негизги ор 
дердин^жяфш-турушу зэлейт. 
руу. да^тфеы, өзун-өзү

функциял^зЫй 
шйьштьрдарн 

лыктарык чечууго. бугаар негизинек женде.чдуу 
окуучулардын таануу жөндемдуүлүктерүн 
енүктүрүүгө жардам берет жана игшмердүуяүгүне, 
анын реаддуу жкгишкендиктерине да жардам 
берип. өбөлгө-пвөт.

БандкаруДконтролу. Д.Б. Эльконик көрсөт- 
хөндой. банжрууну контролдоо нешзинен окуу- 
чулардынг орерацияларды туура аткаруусунда 
жана татуу экендигинде турат, алар кыймыл- 
дын состадьша киришет. Башкаруунун бир жаны 
формасына натыйжалар боюнча башкаруу ки- 
рет, башкача айтканда. жыйынтыктоочу баш
каруу. Анын функциясы жыйынтыктардын бе

шен улгу менен кошулуусу. Башхаруунун 
буд формасы ишмердуүлүктүн пропессуалдык 
жагык чыгымдабайт, ошондуктан башкаруунун 
бул көрүнүшү менен бирге сезсуз процессуал- 
дых башкарууну уюютуруу керек.

Башкаруунун бул формасынын функциясы 
голук экендигкн көрсөтүп берүудө, жөндөмдүү 
балдардын интелектуалдык жүрүш-турушу жана 
ойлоо операцияларьш туура жана кезеги менен 
аткаруусунда. Системалаштырылган күзөтүү, 
жөндөмдүү балдардын ишмердүүлүгүнүн анали- 
зи жөндөмдүү окуучударга когнитивдик егил- 
дин езгөчөлөнгөн, башкача түрлөрун көрсөтуп 
берүүгө жардам берет. Толук багытты камсыз- 
доо үчүн башкаруунун түрдүү формаларын билүү 
менек бирге. класстын шартында, аралашкан 
жөкдөмдүүлүктөр менен колдонууда, болгондо 
да ийгиликтүү колдонууда башкарууга талап- 
тгр тузүп берүү керек.

■2. Гумандуулуктун гтакгшибки сактос.
13. Окуучуну кызыктыруу
14. Текшерүүнүн макеатьптын гаадим-тар- 

бия макеаг: ына туура келүүсү
Ахьгл эспш мүмхүнчүяугүнва шшхары. ар 

кандай адамгз гкешеяүү бодгон ясрицеагивдул 
(көруу угуу. сезүу мумкүнчулүктөрү) элемент - 
тердив да таанып билуудв. окууля маависи 
бедвкче.

Перииентявдүү элемеггггер билимди өздөш- 
түрүүнүн инстурмештери болул зеенгелет. Угуу 
жөндөмдүүлүгү жакшы өнүккен окуучудар 75% 
чейшпеи сабактагы материалды зеке тутуп ка
нат.

Көрүү жондөмдүүдүтү жактды окуучулар 76% 
чейинки окутан же кергөпүн зеке тугушат. Таи 
ойлоото зэ болгондор, колу менен кандайдыр 
бир иерселерди гүшүндүрүүсу керек. Эгер ал 
сабактын мазмуунуи жазып отурса аада анын 
мазмуукун андан да жакшь: зсте сактайт. Алар 
бир тана жазуу менен чектелбестен, кошумча 
суретгөрдү бел!илерди кылуусу керек. Мээге 
келген маалымат цркылуу код кыймылдайт. 
Сшггстикалык зеке ээ болтов окуучударга ктлй- 
мылсыз зсте сактоо ото кыйын, ошондуктан 
алар гынымсыз кыймьшда болуусу күгзөтүлгөн. 
Мына ошентип. текшерүүгө, гаанып билүүгө 
жөндемдүү окуучударга жалит.? мунөздүу бол- 
гон кубулушту билуу зарыл; сый урмат (толук 
гүрүндө) таануу. ийкемдүүдүк.

Эгерде мугалим кандайдыр бир идеага ыра- 
азы болбосо, ал айтпайт, жен гана баш ийкеп 
коёг. Этер окуучунун ой-пикири башка жакка 
бурулса, анда мугалим мунун себептерин түшүн- 
дүрөт. Ал жекече кез карапггарды урматтайт 
жана акылдуу окуучулардьпт таанып билүүлөрүн, 
умтулууларын тепсебесгиги керек. Ошондо оку- 
учулардьш өздөрү ой жүтүртүүтгүн жолун тан-
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доого мүмхүнчүлүк алышат, проблемадарды 
чечуукун жахдоруи көрүү, азүнүн жана башка 
бировлөрдүн яатжпкендиктеркь’ баалоот(4^ети-
г г : ' а - I л I

М ь к а  yixvyi'E. б а й л а и ь ш г ^
рашкбыз боюнча тект 
хызматы, жөкдемдүү о.

кй:з ка- 
мугадимдап 

ларДык когнетив
ишмердүугхүгүн жсгорулатууда жана өнүкгүруүде 
ly p a r .

Мыла огне
а) " У бкдүү процессиндеги тануу-

жөнгөм; щарда процсссуалльас жана ког-
неткадря зге ээ болуусу херек.

Г екш ерүүн ү  у ю ш г у р у у д а  т аан у у  п о л и -
стутпу чаелке алуу аэрьст. Ошоадой эле. 

делу-, ба. шар;сын жо- орку г.сихихалык 
?jVv.7 opyr*tr жана огс: -.ифихасшн Jip

■f-i.- еа;вчш1ук1ерул эсепхе алуу, jt ljr  I
в) Э гер  мугагхчм д и д а к т и к а .- # ^  с ф ф ш ш п

але.чен :а срин  эееп к е  алела., ж н ш О Д д у у  багдерд ьа»  
таануу ивхмерцүүлүгү Болот.

г) Жөадвмдүү бЙДДврДа изиядев мкмала- 
рын енукгүрүү үчү4/тес'1тик текшеруүлвр, гек- 
й1ср'->--К':ррв«ци«, тек м - -ej>*pSUsti; и а д и я ж а г? а

: ОрЛТМДСylĴ Kpvy Д.үн >^$82?*т?»Й£рйеНСН НН-
ты го

д) Дидактикалык шарттардын системась: 
жөндемдүү балдардын таануу ишмердуулүтүн 
экухтүруүге ж&рдам берег, мугалим тарабынак 
функционагщашткоыдат жана туура пвацеол-
лёт. * J P V *
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